
 

REISSOM 

 
  
 

Aantal personen : 25 - 42 personen 
Vertrekdatum : 17 september 2022 
Reisduur :  7 dagen – 6 nachten 
Vertrekplaats : Clemenskerk, Nuenen 
Bestemming : Duitsland 
Accommodatie : NH Hotel Schwerin 

 

Het 4-sterrenhotel NH Schwerin ligt in de rustige woonwijk Krebsförden, op loopafstand van het Ostorfermeer. 
Het hotel beschikt over een receptie, lift, bar, terras, restaurant, sauna (tegen betaling) en fitness. De kamer is 
voorzien van een telefoon, televisie, minibar en een badkamer met bad of douche, wc en föhn. Gratis WiFi. 

 

De prijs per persoon bedraagt in een 2-persoonskamer: 

24 – 29 personen € 699 
30 – 35 personen € 639 
36 – 42 personen € 579 

 
Toeslag 1 persoonskamer € 130 

 

Inbegrepen: 
- Reis per luxe Comfort Class bus 
- Begeleiding door ervaren chauffeur, tevens reisleider 
- 6 nachten verblijf in NH Hotel Schwerin in een 2-persoonskamer zoals beschreven 
- Hotelverzorging op basis van 6 x ontbijt en diner 
- Excursie Hamburg o.l.v. een lokale gids 
- Excursie Lübeck o.l.v. een lokale gids 
- Treintje “Molli” 
- Het beschreven excursieprogramma 
- Afscheidsdiner op de terugreis 

 
Niet inbegrepen: 
- Entreegelden en fooien, tenzij anders vermeld 
- Eventuele extra, niet genoemde excursies en/of (verplichte) gidsen 
- Bijdrage Calamiteitenfonds en SGR 
- Brandstoftoeslag € 1 per persoon per dag 

 
Optioneel ter plaatse: 
Schweriner Schloss ca. € 8,50 
Boottocht Mecklenburgissche Seenplatte ca. € 30 

 

 

Een Comfort Class touringcar biedt plaats aan maximaal 48 personen. Al onze touringcars zijn voorzien van 
verwarming, dubbele beglazing, airconditioning, toilet, koffie-, soep- en chocoladeapparaat en een minibar 
met frisdranken en licht alcoholische drankjes (consumpeties tegen betaling). 

REISGEGEVENS 

ACCOMMODATIES 

TOURINGCAR 



 

 
Via  KRAS  Busreizen  kun  je  eenvoudig  een  annulings-  en/of  reisverzekering  afsluiten  bij  Allianz  Global 
Assistance. De kosten van een annuleringsverzekering bedragen 6,78% van de reissom. De bijkomende 
poliskosten bedragen € 5,45 inclusief 21% assurantiebelasting over de premie en poliskosten. Een 
reisverzekering kost € 2,30 per persoon per dag (Comb. B). De bijkomende poliskosten bedragen € 4,50 
inclusief 0,295% assurantiebelasting over de premie en poliskosten. 

 

 
 
Op deze reis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden evenals de Algemene reisvoorwaarden KRAS Busreizen van 
toepassing. 
https://www.krasbusreizen.nl/voorwaarden.

VERZEKERINGEN 

http://www.krasbusreizen.nl/voorwaarden.


 

 
 

 
Zaterdag – heenreis 
Het begin van een prachtige reis! We rijden naar het noorden van Duitsland, voor aanvang van het diner 
arriveren we bij ons hotel in Schwerin. 

 
Zondag – Mecklenburgische Seenplatte 
Ons hotel ligt dichtbij het grootste merengebied van Europa; de 
Mecklenburgische Seenplatte. Het landschap is vlak tot 
lichtglooiend en in de Nationale Parken kan de natuur 
ongestoord haar gang gaan, wat resulteert in een rijke flora en 
fauna met zeldzame vogels. Na de streek per bus te hebben 
verkend, kunnen de liefhebbers op een rondvaartboot (niet 
inbegrepen) stappen voor een tocht over de meren. 

 
Maandag – Wismar & Lübeck 
We rijden naar de aan de Oostzee gelegen Hanzestad Wismar 
met een van de best bewaard gebleven historische stadscentra 
van Europa. UNESCO heeft Wismar dan ook opgenomen op de 
Werelderfgoedlijst. Op de historische Marktplatz van de 
voormalige Hanzestad, tref je pronkstukken als de Alter 
Schwede en de Wasserkunst. Hier proef je nog de sfeer van de 
bloeiperiode van de 14e eeuw. Bezoek ook de vier kerken van 
Wismar: de Heiligen Geist, de Marienkerk, de St. Georgenkerk 
en de St. Nikoleikerk. Daarna gaan we naar Lübeck, ook wel de 
'koningin onder de Hanzesteden' genoemd. Onder leiding van 
een lokale gids kun je in de historische binnenstad nog altijd de 
sfeer proeven van de middeleeuwen. De binnenstad is omsloten 
door water, ontdek kleine steegjes, kerken, kloosters, 
vestingwerken en historische gebouwen in diverse stijlen zoals 
de barok, renaissance en gotiek. Bijzondere 
bezienswaardigheden zijn de Holstentor en de zeven kerktorens 
die boven de stad uitsteken. Op het terras van Konditorei 
Niederegger is het fijn vakantie vieren met koffie en het enige 
echte Lübecker marsepeingebak. 

DAGPROGRAMMA 



 

Dinsdag – Vrije dag in Schwerin 
Een dag om naar eigen inzicht in te vullen. Tip: neem de 
lijndienstbus naar het Schweriner Schloss (entree niet 
inbegrepen). Dit symbool van de stad ligt midden in het 
gelijknamige meer, dat wordt omzoomd door een romantisch 
park. In het slot kun je in het kasteelmuseum de pronkkamers 
bewonderen en eventuele genieten van een lunch in de 
oranjerie. Schwerin biedt ook volop gelegenheid voor uren 
winkelplezier. Zo is het heerlijk slenteren door de straatjes    en 
steegjes van de Altstadt, waar talloze winkels, cafés en huizen met historische gevels het decor vormen. 

 
Woensdag –Hamburg 
Voor de liefhebbers wordt vandaag een excursie naar de 
aantrekkelijke havenstad Hamburg georganiseerd. Onder 
leiding van een Nederlandssprekende gids verkennen we de 
vele bezienswaardigheden van de stad. Denk hierbij onder meer 
aan de bekende Reeperbahn en het oude raadhuis. Na de tour 
is het voor iedereen duidelijk waarom Hamburg de 
'Speicherstadt' ofwel 'pakhuisstad' wordt genoemd. 's Middags 
heb je nog voldoende vrije tijd om de stad op eigen gelegenheid 
te ontdekken. 

 
Donderdag – Oostzeekust & Rostock 
In Kühlungsborn heb je vrije tijd en kun je een heerlijke 
wandeling maken en de pier bezoeken. Vervolgens stappen we 
in de prachtige 120 jaar oude stoomtrein 'Molli' (inbegrepen), 
voor een rit naar de badplaats Bad Doberan. Hier en daar 
hebben we uitzicht op de Oostzee, om uiteindelijk de 
binnenstad van Bad Doberan binnen te treinen. De middag is 
aan de Hanzestad Rostock, waar de 13e-eeuwse Marienkerk de 
blikvanger is. De historische binnenstad staat bol van  culturele 
highlights, maar je kunt er natuurlijk ook fijn lunchen en shoppen in de eetgelegenheden en winkels die zijn 
ondergebracht in oude pakhuizen. 

 
Vrijdag – terugreis 
We rijden de laatste etappe terug naar Nederland waar onderweg nog een stop maken voor een diner om 
afscheid van elkaar nemen. 

 
Het dagprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. 


